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Fødevarerejseholdet har udført kontrol på baggrund af kontrol i
2

anden virksomhed.
Der er udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling
for kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
varmholdelses temperaturer samt gennemgået mundtlige
procedure for opvarmning og varmholdelses tempraturer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Et køleskab fremstår med sorte pletter
i ventilations risten som vurderes til at være skimmel. Et fryse
skab fremstår på indvendig dørside med brun indtørret
plamager og med brun og fedtet belægning på gummilister.
Opvaskemaskinen fremstår med hvid belægning af kalk på alle
sider og spulerne, hullerne i spulerne fremstår tilstoppet af
madrester og kalk.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil blive
udbedret med det samme efter og være gjort bekendt med
dette.
3 timer 25 min.
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Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden. Billede dokumentation er medtaget.
Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Afløbsrør over tørvare hylde i kælder fremstår med noget væske, som løber ud ved
samling samt noget indtørret belægning. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil blive udbedret
med det samme efter og være gjort bekendt med dette. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Billed dokumentation er medtaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, genopvarmning
samt nedkøling for perioden 15 marts til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes, at i nye virksomheder skal der ved ejerskifte indtil
modtagelse af kontrolrapport ophænges den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: I virksomhedens indgangsparti hænger kontrolrapport for tidligere CVR-nummer på
adressen. Foto optaget. Virksomheden har i forbindelse med ejerskiftet modtaget kontrolinformationsblanket
fra Fødevarestyrelsen, som burde have været ophængt.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Gouda Revet, Iceberg, løg i tern,
Tomat i tern, avocado, persille hakket, citroner samt creme fraiche.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kylling, okse og grisekød.
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået
leveret en fødevare. Følgende er konstateret: Af virksomhedens fremviste sporbarhed mangler der oplysninger
om afsender og leveringsdato. Begge dele er godt gjort under kontrollen. Det er dog systematisk, at der på
samtlige følgesedler mangler angivelse af afsender og leveringsdato fra en navngiven leverandør.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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